oznaczenie sprawy: 81/OG-brem/2010

Pieczęć zamawiającego
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie PRZETARGU

1.

Zamawiający
Pełna nazwa (firma) zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4141 CZARNE
Adres:
ul. Ul. 27- LUTEGO 77-330 CZARNE
REGON:
770982604
NIP: 843-14-28-741
telefon:
059 83 20 279
faks: 059 83 20246
e-mail:
jw4141przetargi@interia.pl

2.

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup usługi remontu głównego pojazdów do nauki jazdy SJ 09A w ilości 3 szt.”

3.

Tryb postępowania
1. Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu na podstawie Decyzji 291/MON z dnia
26 lipca 2006 r.

4.

Wykaz osob związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania po
stronie Zamawiającego:
1. Imię i nazwisko kierownika zamawiającego:
- ppłk mgr inż. Andrzej SZUTOWICZ
2. Skład komisji przetargowej
1) kpt Adam OBUCHOWSKI
Czynność .- przewodniczący komisji przetargowej
2) kpt Cezary GWOZDOWICZ
Czynność – z-ca przewodniczącego komisji przetargowej
3) p. Adam ROSZAK
Czynność – sekretarz
4) chor. Jarosław GADULA
czynność - członek komisji
5) p. Jerzy ROBAK
czynność - członek komisji

(-)Adam ROSZAK
…………………………………. …
(podpis i data sporządzającej protokół )

(-) Andrzej SZUTOWICZ
………………………………..
(data i podpis Zamawiającego
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5.

Sposób ogłoszenia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu:

ogłoszenie o przetargu nr spr. 81/OG-brem/2010 zostało umieszczone na stronie
WWW.biuletyn.mon.gov.pl oraz w Biurze przepustek JW.4141 Czarne na tablicy ogłoszeń w
dniu 04.06.2010 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.06.2010 r. do godz. 13:00.
W dniu 11.06.2010 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia i wyznaczono nowy termin składania
ofert na dzień 13.07.2010 r. do godz. 13:00.
6.

Termin i miejsce składania ofert.

Miejsce składania ofert – Jednostka Wojskowa 4141 Czarne, ul. 27-go Lutego; 77-330 Czarne
Termin składania ofert upłynął w dniu 13 - 07 – 2010 r. o godz 13:00
7.

Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13 - 07 – 2010 r. o godz 13:00 w siedzibie

zamawiającego
8.

Informacja o złożonych ofertach ( w szczególności liczba ofert, dane wykonawcy)
W postępowaniu złożona została 1 oferta.
Dane wykonawcy:
Konsorcjum w skład którego wchodzą :
Zakłady Mechaniczne „BUMAR- ŁABĘDY” S.A.
Ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
POLSKA
i
Bumar Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II nr 11
00-828 Warszawa
POLSKA

9.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Na podstawie złożonej oferty stwierdzono, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

10.

11.

Informacje o zakończeniu postępowania:
W postępowaniu złożono jedną ofertę odpowiadającą odpowiednio treści warunków przetargu,
w związku z tym na podstawie § 37 ust. 2 Decyzji 291/MON z dnia 26 lipca 2006 r .
przeprowadzono negocjacje z jednym wykonawcą w dniu 27.07.2010 r. zakończone
uzgodnieniami dotyczącymi ostatecznych zapisów umowy. zgodnie z protokółem z
negocjacji z dnia 27.07.2010 r. stanowiącym załącznik do protokołu.
Uzasadnienie zamknięcia postępowania- Nie dotyczy
Informacje o zawarciu umowy.
Umowę zawarto w dniu 09.08.2010 r. z Wykonawcą kopia umowy stanowi załącznik do
protokołu.:
Konsorcjum w skład którego wchodzą :
Zakłady Mechaniczne „BUMAR- ŁABĘDY” S.A.
Ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
POLSKA
i
Bumar Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II nr 11
00-828 Warszawa

(-)Adam ROSZAK
…………………………………. …
(podpis i data sporządzającej protokół )

(-) Andrzej SZUTOWICZ
………………………………..
(data i podpis Zamawiającego
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POLSKA
kopia umowy stanowi załącznik do protokołu.
12.

Inne informacje istotne dla postępowania i realizacji umowy
termin wykonania usługi – 15.12.2010 r
W umowie został zawarty zapis:
1. Wszystkie przypadki wymagające wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza
zakres planowanej naprawy określonych w § 6 ust.1, powinno być odnotowane w
„Protokole przyjęcia – przekazania”. W przypadku braku możliwości stwierdzenia
uszkodzenia awaryjnego, którego ocena może być dokonana dopiero na etapie
demontażu, podstawą ubiegania się o dofinansowanie kosztów usługi będzie „Protokół
weryfikacji” sporządzony przez komisję składającą się z Zamawiającego (przedstawiciela
52 brem) oraz Wykonawcy.
2. O konieczności sporządzenia

„Protokołu

weryfikacji”

Wykonawca

powiadamia

Zamawiającego w trakcie wykonywania usługi.

3. Dokument określony w ust.7 wraz z kalkulacją dodatkowych kosztów remontu, Wykonawca
prześle do Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu stanowisko odnośnie realizacji
dodatkowych prac. Stanowisko to będzie podstawą do negocjacji warunków stosownego
aneksu do umowy.
Na podstawie tego zapisu Wykonawca powiadomił Zamawiającego i sporządził „Protokół
weryfikacji”, określając w nim potrzebę wykonania dodatkowych prac wraz z dodatkowymi
kosztami wykraczającymi poza zakres zawartej umowy. W związku z tym w dniu
09.11.2010 r przeprowadzono negocjacje z wykonawcą oraz opracowano stosowny Aneks
do umowy. Aneks nr 1/54/2010 z dnia 19.11.2010 r. do umowy nr 54/2010 z dnia
09.08.2010 r. – protokół z negocjacji stanowi załącznik do protokółu
13.

Podpisy osób biorących udział w postępowaniu:
1) Dowódca JW. 4141 Czarne – pplk mgr inż. Andrzej SZUTOWICZ (-)
2)

Przewodniczący – kpt Adam OBUCHOWSKI

(-)

3)

Z – ca przewodniczącego kpt Cezary GWOZDOWICZ

(-)

4) Sekretarz p. Adam ROSZAK –
5) Członek komisji chor. Jarosław GADULA 6)

Członek komisji p. Jerzy ROBAK –

19.11.2010 r.
(-)Adam ROSZAK
…………………………………. …
(podpis i data sporządzającej protokół )

(-)
(-)
(-)

19.11.2010 r.
(-) Andrzej SZUTOWICZ
………………………………..
(data i podpis Zamawiającego
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