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IllUSltRSTWO OIROt1Y UAROOOWEJ
DEPAR"'MEN'I'
ZAOPA"RYWARJA 51L ZBROJlYlaI
00-911 WarszaW1!l
(pieczec Zamawiajqcego)

Protok61 z postepowanla

0

udzielenie zam6wienia

na uzbrojenie lub sprzet wojskowy

1.

ZAMAWIAJJ\CY
Pelna nazwa:
Minister Obrony Narodowej
dzialajacy przez Departament Zaopatrywania Sil Zbrojnych

-

Adres:
AI. Niepodleglosci 218,
00-911 Warszawa
REGON:
01619474700000
telefon:
(022) 68-74-836
faks: (022) 68-74-817
e-mail: ouzbr@wp.miI.pl
internet: www.dostawy.wp.miI.pl

2.

Przedmiot zam6wienia
Opis przedmiotu zamowienia:
Dostawa 7,62 mm karabinow wyborowych i 60 mm lekkich mozdzierzy LM-60D,
w ilosciach i latach okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp.

Nazwa
sprzetu

Hose sztuk w latach
Razem

2008

2009

2010
27

1.

60 mm lekki mozdzierz LM-60D

25

14

2.

7,62 mm karabin wyborowy

31

20

Zmiany planowanych srodkow (ilosci) w odniesieniu do wniosku
postepowania wskazano w "Wykazie zmian w stosunku ... "(w zalaczeniu),
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66
51
0

wybor trybu
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3.

Zasady postepowania
Postepowanie prowadzono w oparciu 0: Kodeks cywilny i "Wytyczne Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umow, ktorych przedmiotem jest uzbrojenie
tub sprzet wojskowy", stanowiace zalacznik do decyzji Nr 291/MON z dnia 26.07.2006 r.
w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umow, kiorych
przedmiotem jest uzbrojenie tub sprzet wojskowy (Dz. Urz. MON nr 14, poz. 179), zwane
dalej " Wytycznymi''.
Uzasadnienie:
Przedmiot zam6wienia ujety jest pod pozycja nr 1 i 2 wykazu uzbrojenia i sprzetu
wojskowego, stanowiacego zalacznik nr 1 do "Wytycznych" oraz wystepuje w .Planie
modemizacji technicznej Sil Zbrojnych RP w latach 2008-2009", jako UiSW
o podstawowym znaczeniu dla bezpieczenstwa i obronnosci Panstwa,
Powyzsze oznacza, iz sluzy on ochronie podstawowych interes6w bezpieczenstwa panstwa w
rozumieniu art. 296 Traktatu ustanawiajacego Wspolnote Europejska i wobec tego, na

"...

podstawie art. 4 pkt 3 lit. f, wylqczony jest spod dzialania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz, 1163 ze zmianami).

4.

Tryb postepowania

Postepowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym Wykonawca na podstawie art.72
Kodeksu cywilnego i § 22 ust.l pkt 1 i 2 " Wytycznych ".
Pawad)' :lastasaVrania tr)'bu innega niz pr:letarg:
Wniosek w sprawie wyboru trybu postepowania  w zalqczeniu.

5.

Osoby biorace udzial w postepowaniu
wykonywanych przez nie czynnosci

0

udzielenie zamowienia oraz zakres

Osoby biorace udzial w postepowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynnosci
okreslono w zalaczniku.
Osoby te zlozyly oswiadczenia okreslone w § 7 ust. 2 "Wytycznych ", na zalaczonych
drukach.

6.

Ogloszenie

0

zamewleniu

1. Oglas:lenie a pastQpawaniu :lastala :lamies:lc:lane:
..
2. Zaproszenie do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z jednym
Wykonawca wyslano do Osrodka Badawczo - Rozwojowego Sprzetu Mechanicznego
Sp. z 0.0. w Tarnowie w dniu 19.05.2008 r. - pismo nr wych. 2906NIIDZ.

. . . . . . .£2~~Szqcego
.~ . :.J
(podpis
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komisji)

.
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7.

Miejsce i termin zlozenia oferty
1.
2.
3.

8.

9.

Termin zlozenia oferty uplynal w dniu 03.06.2008 r.

godz. 9.00.
Termin zlozenia ofect)' przedluzono:
.
Oferte zlozono w siedzibie Zamawiajacego, AI. Niepodleglosci 218, 00-911 Warszawa,
w dniu 02.06.2008 r., 0 godz. 11.20.
0

Termin otwarcia i rozpatrzenia oferty
1.

Otwarcie i rozpatrzenie oferty zaewidencjonowanej pod nr 153 zlozonej przez Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Sprzetu Mechanicznego Sp. z 0.0. w Tamowie odbylo sie
w dniu 04.06.2008 r. 0 godz. 11.00 w Departamencie Zaopatrywania Sil Zbrojnych,
AI. Niepodleglosci 218, 00-911 Warszawa.

2.

Do uplywu terminu zlozenia oferty zlozono 1 oferte,

3.

Zestawienie zlozonych ofert stanowi zalaczony druk.

4.

Wykaz os6b obecnych na negocjacjach - przy zalaezonym protokole z negocjacji.

5.

W rozpatrzeniu ofect)' uczestnicz)'l

Informacja

0

..

spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu

Wymagane warunki udzialu w postepowaniu spelnia 1 Wykonawca.
Informacja 0 spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu zawarta jest na zalaczonym
druku.

10. Informacje i wyjasnienia udzielone wykonawcom trakcie postepowania:
W trakcie postepowania nie udzielano wyjasnien.
pismo nr

z dnia

..

11. Oferty nieprzyjete
1. Oferta zlozona w postepowaniu zostala przyjeta,

2.

List~

orect nie

przyj~t)'ch

wraz z podaniem uzasadnienia nie

przyj~cia

stanowi zalqczony

dfu*.:

12. Informacje 0 zakonczeniu postepowania
1. Uzasadnienie zamkni~cia przetargu bez wyborn oferty:
2. Informacje 0 nieosiqgni~ciu porozumienia trakcie negocjacji/roko't'.'lH1

3. W trakcie negocjacji w dniu 04.06.2008 r. podjeto ustalenia w zakresie postanowien
umowy podlegajacych negocjacjorn zawarte w .Protokole z negocjacji" - w zalaczeniu.
13.

lone informacje
Analize cen i wykorzystania srodkow budzetowych przedstawiono w "Wykazie zmian
w stosunku do wniosku w sprawie wyboru trybu postepowania "- w zalaczenlu.
~
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14. Wnioski (propozycje) Komisji
Komisja wnioskuje 0 zawarcie umowy z Osrodkiern Badawczo - Rozwojowym Sprzetu
Mechanicznego Sp. z 0.0. w Tarnowie, na dostawe wyrob6w okreslonych w czesci 2
niniejszego protokolu, na warunkach wynikajacych ze zlozonej oferty, przeprowadzonych
negocjacji i korespondencji w sprawie postepowania.

15.

Zatwierdzenie wyniku postepowania

......y

Przewodniczacy:

.

~ .:

.........

Sekretarz:

.

Czlonek:
dpi

~

Wnioski Ipropozycjel komisji oraz protokol z postepowania 0 udzielenie zam6wienia wraz
z zalaczonyrni do niego drukami zatwierdzil/a kierownik zamavliajqcego 1 osoba
upowazniona przez kierownika zamawiajacego":
ZAST~PCA

...... .(t!~:

DYREKTORA

11.U~v-'

(data i podpi 'kterownika zamawiajqcego
lub 0 oby upowaznionej)

16.

Informacja 0 zawarciu umowy
Umowe nr DZSZI156/VI -9/UZ/NEG/Z/2008-20 10171.-3

Prace Komisji zakonczyly sie w dniu Q~.og .. 2008 r.

* - niepotrzebne skreslic
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zawarto w dniu ~.o.9... 2008 r.

