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Nr referencyjny 9/UZBR/10

Pieczęć Zamawiającego

PROTOKÓŁ
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM
JEST UZBROJENIE
NR REFERENCYJNY 9/UZBR/10
Sporządzony zgodnie z § 44 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony
narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON
z dnia 26 lipca 2006r.

1. Zamawiający
Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie
nr tel. (81) 8651702, 8651632 wew. 203, 252 Sekcja Zamówień Publicznych
nr fax (81) 8651702, 8651632 wew. 225
e-mail: sow8e_011@sow.mil.pl
www: army.mil.pl
REGON 430459139
NIP 716 000 99 82
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia była dostawa 150 kpl. zestawów rozbudowy fortyfikacyjnej
Hesco Bastion MIL 1 wykonanych zgodnie z wymaganiami technicznymi wskazanymi
w zaproszeniu – szczegółowy opis w załączeniu.
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1
wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania
w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt
wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON z dnia 26 lipca, 2006r.
Następnie postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji na podstawie
§ 37 ust. 2 wytycznych Ministra Obrony Narodowej (w sprawie……) z firmą
Megmar Logistics & Colsulting ul. M.C. Skłodowskiej 10, 99-300 Kutno.
Negocjacje prowadzono w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72
Kodeksu cywilnego.
4. Wykaz osób związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem
postępowania po stronie Zamawiającego
Kierownik Zamawiającego – Dowódca – płk Wiesław FIEDOROWICZ
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Członkowie komisji:
1. Przewodniczący - mjr Jerzy ŻOŁĄDEK
2. Sekretarz – p. Tomasz PRZĄDKA
3. Członek – kpt. Rafał DZIDO
4. Członek – p. Jaromin CHRZĄSZCZ
5. Grażyna TARKOWSKA
Komisja w w/w składzie została powołana rozkazem dziennym Dowódcy
Nr Z-203 z dn. 19.10.2010 r.
Komisja w dniu 08.11.2010 r. otrzymała zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 cytowanej decyzji
pełnomocnictwo do prowadzenia negocjacji.
5. Sposób ogłoszenia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu 25.10.2010 r.
na stronie internetowej BIP MON www.biuletyn.mon.gov.pl na stronie internetowej
Zamawiającego www. army.mil.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach zostało wysłane faksem i pocztą
w dniu 05.11.2010 r. do Megmar Logistics & Colsulting ul. M.C. Skłodowskiej 10,
99-300 Kutno.
6. Miejsce i termin negocjacji
Negocjacje odbyły się w siedzibie Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 4824
Stawy, bud. Nr 2 – sala Nr 18 (sala odpraw) w dniu 09.11.2010 r.
7. Informacja o złożonych ofertach
Dnia 04.11.2010 r. wpłynęła oferta Nr 474/rej. ofert złożona przez Megmar
Logistics & Colsulting ul. M.C. Skłodowskiej 10, 99-300 Kutno.
8. Wymagane warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mógł ubiegać się wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
postępowania tj.
a) prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą;
b) posiada koncesję w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.
a) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, co najmniej jedną
dostawę zestawów fortyfikacyjnych, przeciwpowodziowych,
zaporowych, lub o podobnym przeznaczeniu i konstrukcji
o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł.;
b) wdrożył system zapewnienia jakości co najmniej AQAP serii
2000 lub ISO serii 9000;
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3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, tj.
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż
500 000, 00 PLN;
b) posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Na podstawie dokumentów dołączonych do ofert Zamawiający stwierdził, iż
Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu (szczegóły w załączniku
Nr 1 do protokółu z dnia 04.11.2010 r.).
11. Informacje i wyjaśnienia udzielone Wykonawcom w trakcie postępowania
Nie dotyczy.
12. Informacja o wynegocjowaniu warunków umowy
W dniu 09.11.2010 r. odbyły się negocjacje z Megmar Logistics & Colsulting
ul. M.C. Skłodowskiej 10, 99-300 Kutno. Strony osiągnęły porozumienie, co do
wszystkich postanowień umowy (szczegóły w protokóle z negocjacji).
13. Informacja o zawarciu umowy
W dniu 15.11.2010 r. zawarto umowę nr 42/ST/2010 z p. Elżbietą Maślarz - Megmar
Logistics & Colsulting ul. M.C. Skłodowskiej 10, 99-300 Kutno.
14. Zakończenie pracy komisji
Prace komisji zakończyły się w dniu 15.11.2010 r.
15. Wymagane podpisy
1. Przewodniczący komisji

-

.........................

2. Sekretarz

-

.........................

3. Członek

-

.........................

4. Członek
5. Członek

.........................
-

.........................

-

.........................

16. Zatwierdzenie wyniku postępowania
Kierownik Zamawiającego/Dowódca
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