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Pieczęć zamawiającego

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont zestawów EJAB typu B i MB-C.
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa zamawiającego:
1 BAZA MATERIAŁOWO – TECHNICZNA
1.

Adres:
Ul.. Okólna 37
87-100 Toruń
REGON: 870037021;
NIP: 879-017-76-58
telefon: 056 653 3625
faks: 056 653 36 60
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl ……………………………
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT ZESTAWÓW EJAB typu B i MB-C.

2.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę brutto 2 000 000,00 zł,
netto 1 626 016,26 zł., co stanowi równowartość 413 271,38 Euro w oparciu o kurs 3,9345 zł. z
dnia 31.01.2011 r.

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie:
1) „Planu decentralnego IWSZ na rok 2011 –C.07/2,
2) Pisma Szefa Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (nr 1724/Fax/ SESŁIiWE z dnia 24.11.2010 r.)
Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonał p. Janusz OSOWSKI.
3.

Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono w oparciu o: Kodeks Cywilny oraz Wytyczne Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy, stanowiące załącznik do Decyzji Nr 291/MON
z dnia 26 lipca 2006r. (Dz.Urz. MON 06.14.179) w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie
obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, zwanych
dalej Wytycznymi.
Uzasadnienie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa, która na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. f wyłączona jest spod
działania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r.
Nr 19, poz. 177). Przedmiot zamówienia jest ujęty w „ Wykazie uzbrojenia i sprzętu
wojskowego” stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych, pod pozycją 11.1 - „Sprzęt
elektronicznym…”oraz w ustawie z dn. 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą
towarami…..(Dz. U. nr 119, poz. 1250 ze zm.) pod pozycją ML 11.
Wyroby zostały zaprojektowane i są produkowane do celów ściśle militarnych oraz są
użytkowane bezpośrednio przez Siły Zbrojne w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem
państwa.
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Tryb postępowania

4.

1. Postępowanie prowadzono w trybie: „przetargu” na podstawie § 19 ust. 1 w związku z
§ 3 ust. 3 Decyzji 291/MON.
2. Powody zastosowania trybu innego niż „przetarg”:
3. Decyzja Dowódcy 1 Bazy Materiałowo – Technicznej w Toruniu o wybór trybu
została zatwierdzona w dniu 11.03.2011r.
Decyzja stanowi załącznik do protokołu.

Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności
5.

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik nr ZDP/2.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenia na załączonym druku.

6.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 14.03.2011r.
- na stronie BIP MON
- na stronie internetowej zamawiającego - www.przetargi.1bmt..pl
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń

Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 22.03.2011r. o godz. 10.30
7.

Termin złożenia ofert przedłużono/ nie przedłużano
Oferty złożono w Kancelarii Jawnej 1 BMT.

8.

Termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.03.2011r. o godz. 11.00 w:
1 BAZIE MATERIAŁOWO - TECHNICZNEJ
adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, bud. 98, pok. 101
2. Do upływu terminu składania ofert złożono: 1 ofertę.
3. W otwarciu ofert uczestniczył: Dowódca 1 BMT.
Ze strony Wykonawcy:
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych – Elżbieta PEŁKA
Członek zarządu – Roman SUCHTA
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Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
9.W Wykonawca spełnia Wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym
druku - załącznik nr ZDP/4
Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania
Nie udzielano.

10.

Oferty nieprzyjęte
11. Oferta Wykonawcy została przyjęta.

Informacje o zakończeniu postępowania
1. Ofertę , na zasadzie solidarnej odpowiedzialności złożył Wykonawca:
BUMAR sp z o.o. i Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej
„RADWAR” S.A.
Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił wartość roboczogodziny w kwocie brutto:
554,73 zł.
2.

W trakcie negocjacji ustalono postanowienia umowy podlegające negocjacjom tj.
cenę realizacji zamówienia oraz warunki realizacji umowy. Ostateczną wartość
roboczogodziny realizacji zamówienia ustalono na kwotę brutto 550,00 zł. oraz okres
12. gwarancji – 12 miesięcy.
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy:
Etap I – Weryfikacja stanu technicznego zestawów – wartość: 158 400,00 zł.,
Etap II – Remont zestawów EJAB – wartość: 2 112 438 zł.
Łączna wartość realizacji zadania wynosi 2 270 838,00 zł
Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu:
a.

Inne informacje

13.

14.

„Protokół z przeprowadzonych negocjacji”.

Po zakończonych negocjacjach Wykonawca złożył ofertę ostateczną.

Wnioski /propozycje/ komisji:
Komisja proponuje udzielić zamówienia na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy:
„BUMAR sp z o.o. i Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej
„RADWAR” S.A.
.
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Zatwierdzenie wyniku postępowania
Przewodniczący - p. Janusz OSOWSKI
Sekretarz

15.

- p. Lech CZAPLA

Członek

- p. Kazimierz CENTLEWSKI

Członek

- p. Andrzej MASZEWSKI

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załączonymi do niego drukami zatwierdziła kierownik Zamawiającego.
ppłk Roman ULATOWSKI
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Informacja o zawarciu umowy
16.

Umowę nr 50/2011 zawarto w dniu 26.04.2011r.
p. Janusz OSOWSKI
( podpis przewodniczącego komisji)

Prace komisji zakończyły się w dniu 14.06.2011r.

p. Janusz OSOWSKI
( podpis osoby sporządzającej protokół)

