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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
na dostawę samochodów sanitarnych 1-2 noszowych Mercedes
Sprinter 313 CDI (4x2).
1.

Zamawiający
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

działający przez:
DEPARTAMENT ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH

Adres:
OO-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
REGON:
telefon:
e-mail:
2.

016194747
(22) 684 67 91
otladwp.mil.pl

faks:

(22) 687 47 72

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
dostawa samochodów sanitarnych 1-2 noszowych Mercedes Sprinter 313 CDI (4x2),
zwanych dalej wyrobami, w następujących ilościach:
1) w 2010 r. 1 szt.,
2) w 2011 r. —6 szt.,
Wysokość i zmiany planowanych środków („i/ości,) wskazano w załaczniku nr 5 do niniejszego
protokółu.
—

3.

Zasady postępowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do której stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (aktualnie: art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
w związku z art. 4 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.06.19.177 z późn. zm.).Przedmiot zamówienia ujęty jest w „Wykazie uzbrojenia
i sprzętu wojskowego” stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub
sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON 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
Nr 14, poz. 179) pod poz. nr 6.1.4 oraz ujęty jest w „Planie modernizacji technicznej SZRP
w latach 201 O-2011 jako służący ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
w rozumieniu art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską („aktualnie: art. 346
Traktatu ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej,).
Pojazd sanitarny 1,2 noszowego typu Mercedes Sprinter 313 CDI (4x2) został
wprowadzony do eksploatacji w Silach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej rozkazem
Szefa Sztabu Generalnego Nr l48JLog/IWSZdr. z dnia 1 marca 2010 r. i został
zakwalifikowany jako Uzbrojenie i Sprzęt Wojskowy iy grupie pojazdów zabezpieczenia
logistycznego i medycznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Pojazd ten jest
wyrobem, który został konstrukcyjnie wykonany do eksploatacji w silach zbrojnych.
Pojazdy tego typu są przewidziane do użytkowania i użytkowane w jednostkach
-
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wojskowych do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji z pola walki rannych oraz
poszkodowanych w trakcie działań bojowych. Zapewniają ewakuację do dwóch rannych
w pozycji leżącej, lub większą ilość biorąc pod uwagę rannych leżących i siedzących.
Zapewniają w chwili obecnej realne zabezpieczenie medyczne na terenie kraju oraz
w rejonie misji pokojowych poza granicami krąju.
4.

Tryb postępowania
Przedmiot zamówienia posiada ustalone wymagania taktyczno-techniczne ujęte
w Karcie katalogowej dla samochodu sanitarnego Mercedes Sprinter 313 CDI (4x2)
i został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP
nr 148/Log./IWSZdr.
W związku z wymogiem unifikacji sprzętu wynikającym z 3 ust. 3 Decyzji Nr 291/MON
z 26.07.2006 r., zgodnie z 21 pkt. 1 ww. decyzji, w przypadku gdy występuje więcej niż
jeden wykonawca, postępowanie prowadzi się w trybie negocjacji z kilkoma wykonawcami.
Mając jednak na uwadze zapewnienie większej konkurencyjności, postępowanie
przeprowadzono w trybie przetargu.

5.

Osoby i zakres wykonywanych przez nich czynności

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności określa
załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia
na drukach stanowiących załacznik nr 6 i 6a do niniejszego protokółu.
6.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
w Biuletynie Informacji Publicznej MON od dnia 10 sierpnia 2010 r.
na stronie internetowej Zamawiającego www.dostawv.wD.mil.Dl od dnia 10 sierpnia 2010r.
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 10 sierpnia 2010 r.
2. Warunki przetargu zostały zarejestrowane w dniu 10 sierpnia 2010 r. pod nr 5035/X/DZ.
-

-

-

-

7.

Miejsce i termin skiadania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 26 sierpnia 2010 r. o godz. 09.00
Termin złożenia i otwarcia ofert anulowano: pismo nr wych. 5416/X/DZ z dnia 24 sierpnia
2010 r.
Ponowny termin złożenia i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 września 2010 r.: pismo nr wych.
5603/X/DZ z dnia 31 sierpnia 2010 r.

8.

Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie oferty odbyło się w dniu 09 września 2010 r. w:
Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych
00-9 11 Warszawa, Al. Niepodległości 218, sala nr 018.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono: 2 oferty;
3. Zestawienie złożonych ofert stanowi druk załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W otwarciu ofert uczestniczył. Główny specjalista ds. procedur
—

9.

Informacja o spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia: 2 Wykonawców
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na druku
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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10.

Informacje i wyjaśnienia udzielone Wykonawcom w trakcie postępowania:

pismo nr wych. 5603/X/DZ z dnia 31 sierpnia 2010 r.
11.

Ofert)” nieprzyjęte

W postępowaniu nie przyjęto: O ofert;
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12.

Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Na podstawie
36 ust. 1 załącznika do Decyzji nr 291/MON w sprawie zasad i trybu
zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub
sprzęt wojskowy oraz zapisów części XV Warunkach przetargu, uwzględniając fakt, iż
postępowanie prowadzone było w trybie przetargu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert,
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadził aukcję elektroniczną.
W aukcji elektronicznej wzięło udział 2 wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: AMZ-KUTNO Sp. z o.o., 99-300 Kutno,
ul. Sklęczkowska 18.
Szczegółowy przebieg aukcji elektronicznej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego
protokółu.
13.

Inne informacje

Analizę cen i wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w załączniku nr 5
do niniejszego protokóhi.
14.

Wnioski/propozycje komisji:

Uwzględniając wyniki przeprowadzonej aukcji elektronicznej, Komisja wnioskuje o zawarcie
z firmą AMZ-KUTNO Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Skięczkowska 18, umowy na dostawę 7 szt.
samochodów sanitarnych 1-2 noszowych Mercedes Sprinter 313 CDI (4x2):
1. cena jednostkowa dostarczanych samochodów sanitarnych:
• w 2010 r. 319.061,06 zł ( 1 szt.);
• w 2011 r. 325.156,49 zł ( 6 szt.)
2. termin realizacji umowy:
.
w2OlOr.-dol5grudnia;
• w20ll r.-do 15 listopada
3. Wykonawca:
.
udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy na niezawodną pracę podzespołów bez limitu
kilometrów, 24 miesiące na wady lakiernicze bez limitu kilometrów i 144 miesiące na
perforację blach pojazdu bez limitu kilometrów;
-

-

• usunie niesprawności w okresie gwarancji na terenie Polski w czasie do 14 dni;
• usunie niesprawności w okresie gwarancji na terenie Unii Europejskiej w czasie do 21
dni;

4.

• zapewni serwis pogwarancyjny, w tym zabezpieczenie w części zamienne w ilościach
zamawianych przez Użytkownika w okresie 10 lat eksploatacji pojazdów, również po
zakończeniu produkcji dostarczonego modelu (typu) wyrobu.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 227.000,00 zł (10% wartości
brutto umowy).

na przedstawionych w niniejszym protokole warunkach.
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15.

Zatwierdzenie wyniku postępowania

Przewodniczący
Sekretarz
Członek

-

-

-

Wnioski (propozycje) komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz
z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik Zamawiającego! osoba upoważniona
przez kierownika*.
ZASTĘPC/ DYREKTORA

„4V
(data i podpis kiej
nika jednostki lub osoby upoważnionej)
6
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17.

Informacje o przesianiu powiadomienia o wyborz

18.

Informacje o zawarciu umowy

ferty /

--

--

Umowę nr DZSZ!165!X-49IUZ!PRZ/Z!2010/4 zawarto w dniu
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Prace komisji zakończyły się w dniu

19.
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Czynności powtórzone:
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